III. KISIM

SONUÇ :
Aziz Milletimiz;
Yeni Bir Dünya’nın kurulması,
Yaşanabilir Bir Türkiye’nin kurulması,
Yeniden Büyük Türkiye’nin kurulması için,
Oyumuzu kendimize vereceğiz.
İşte o kendimiz, Saadet Partisidir. Milletin aslıdır, özüdür, Milli Görüş’tür.
Bu inançla böyle güzel bir gününüzde, hepinizi kucaklıyorum. Bu gerçekleri gece
gündüz çalışarak milletimize duyuracağınıza inanıyorum ve Saadet Partisi’nin 22 Temmuz da
kesinlikle en büyük parti olacağına inanıyorum. Bizim vazifemiz Allah rızası için, bütün
insanlığın saadeti için, hakkı üstün tutan bir nizamın kurulması için bütün gücümüzle
çalışmaktır. Biz kuluz, Tevfik Allah’tandır. Biz bunu yaptığımız zaman, Allah bize yardım
eder. Bizim inancımız odur ki; bunu yaptığımız zaman ancak biz galip geliriz, kimse bize
galip gelemez.
Zafer inananlarındır ve zafer yakındır.
Gazanız mübarek olsun.
22 Temmuz bayramınız mübarek olsun, Saadet iktidarı mübarek olsun,
Allah’a emanet olun.
Esselamüaleyküm.
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IV. KISIM
GERÇEKLERİ AÇIKLAYAN KARİKATÜRLER
KARİKATÜR 1 :
IMF EKONOMİYİ NASIL YÜRÜTÜYOR. AKP AT YARIŞI SPİKERİ GİBİ
GERÇEĞİ NASIL SAKLAMAYA ÇALIŞIYOR.
1- Seçim beyannamesi (Sayfa:15) de açıklandığı gibi, AKP döneminde IMF Ekonomik
Yıkımı gerçekleştirmek için 400 milyar $’lık Milli Gelirin, yarısını, yani 200 milyar $’ı,
çeşitli yollardan kurduğu alt yapı ile rantiye havuzunda topluyor ve oradan ırkçı
emperyalizme ve işbirlikçilere intikal ettiriyor. Ve işbirlikçilerde bunları çeşitli yollardan yurt
dışına intikal ettiriyorlar.
2- Bu acı gerçek dolayısıyla, 75 milyon halkımızın bütün gelir grupları, bir avuç
rantiyeci dışında aç kılıyor, işsiz kalıyor, fakir oluyor ve dış borca esir oluyor.
3- Bu gerçek işbu karikatürde gözler önüne serilmektedir.
Şöyleki:
Bir yandan AKP ve onun işbaşında kalmasını isteyen işbirlikçi medya, “Baksanıza
ekonomiyi nasıl başarıyla yürütüyoruz. Eve girişler ne kadar arttı” sözleriyle halkı
narkozlamaya çalışıyorlar.
Halbuki giriş dedikleri sıcak dövizdir. “Düşük Kur, Yüksek Faiz” politikasıyla
halkımızı soymaya geliyor.
Öbür yandan giriş dedikleri ithalattır. Bu da “Büyük dış ticaret açığı ile” sadece
imkanlarımızı, dışarıya aktarmaya yarıyor.
4- Bu girenler apartman içine girdikten sonra, doğru AKP asansörüne gidiyor ve bu
asansörle işçi, köylü, memur, esnaf , 75 milyon gelir grubuna bir şey vermeden üst kattaki bir
avuç rantiyeciye götürüyor.
Bu rantiyecilerle imkanlar terastan helikopterle dışarıya intikal ettiriliyor.
Böylece halk eziliyor, işsiz, aç ve borca esir bırakılıyor.
5- Bu karikatürlerde Saadet Partisi’nin ne yapacağı da gösterilmiştir.
Tablo: 18’de de belirtildiği gibi Milli Kaynaklar üretim, istihdam ihracat seferberliği
vasıtasıyla servete dönüştürülecek ve Milli Görüşün havuzunda toplanan zenginlikler
halkımıza verilecek.
Yani, eve Milli Kaynaklar girecek. Karikatürün sol tarafında gözüken Saadet gerçeği ile
bu imkanlar bütün gelir gruplarına intikal ettirilecek, rantiyeye de ancak hakkı olan miktar
verilecektir.
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KARİKATÜR - 1 :
IMF EKONOMİYİ NASIL YÜRÜTÜYOR. AKP AT YARIŞI SPİKERİ GİBİ
GERÇEĞİ NASIL SAKLAMAYA ÇALIŞIYOR.
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KARİKATÜR – 2 :
AKP’NİN EKONOMİK YIKIMINDA NE BÜYÜK BİR ADALETSİZLİK
OLDUĞU VE AKP’NİN BÜTÜN MİLLETİ EZİP SADECE BİR AVUÇ RANTİYE
İÇİN ÇALIŞTIĞINI, KISACA AKP’NİN ADALETTEN NEYİ ANLADIĞINI, YANİ
AKP’NİN ADALETİNİ ANLATAN KARİKATÜR.
1- Gerek seçim beyannamesinde ve gerekse bir evvelki karikatürde açıklandığı gibi AKP
5 yıl esnasında bütün milleti aç, işsiz, fakir ve borca esir yapan IMF’nin Ekonomik Yıkım
politikasıyla nasıl bir sonuç ortaya koyduğunu bu karikatür açık bir şekilde ortaya
koymaktadır.
2- 5 yıllık AKP döneminde 4 kişi olan Dolar milyarderinin adeti 26 kişiye çıkmıştır.
Bunların servetleri 75 milyon insanın bütün bankalardaki tasarrufları olan 26 milyar $’dan
daha fazladır.

4

KARİKATÜR – 2 :
AKP’NİN EKONOMİK YIKIMINDA NE BÜYÜK BİR ADALETSİZLİK
OLDUĞU VE AKP’NİN BÜTÜN MİLLETİ EZİP SADECE BİR AVUÇ RANTİYE
İÇİN ÇALIŞTIĞINI, KISACA AKP’NİN ADALETTEN NEYİ ANLADIĞINI, YANİ
AKP’NİN ADALETİNİ ANLATAN KARİKATÜR.
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KARİKATÜR – 3 :
SAADET PARTİSİ EKONOMİK KALKINMA VE HERKESE REFAHI NASIL
SAĞLAYACAK. HAMLELERİ İÇİN KAYNAĞI NERDEN BULACAK.
1- Bu karikatür Saadet Partisi’nin Ekonomik Kalkınma ve Herkese Refah Hamlesi
programında yapacağı atılımlar için kaynağı nereden bulacağını gösterdiği gibi, AKP ve
İşbirlikçilerle, Saadet Partisi arasındaki temel farklardan birisini göstermektedir.
2- 1 ve 2 nolu karikatürlerde işbirlikçilerin, ırkçı Emperyalizm ve IMF vasıtasıyla halkı
nasıl aç, işsiz ve borca esir yaptıklarını, buna mukabil bir avuç rantiyeciyi nasıl zengin
ettiklerini göstermekte idi.
3- Seçim Beyannamesinin13 ila 17. sayfalarında açıkladığımız gibi işbirlikçiler ve AKP,
IMF ve faizci sömürü düzeni vasıtasıyla yürüttükleri rant ekonomisi sonucu olarak halkı
(Tablo-9-13) de gösterildiği gibi 4 koldan ezip, bunların imkanlarını bir avuç işbirlikçi
rantiyeciye nasıl aktardıklarını açıklamıştık.
Bu karikatürde bu gerçek, halkın sırtına bağlı hortumla emilen imkanların işbirlikçi ve
ırkçı emperyalizme nasıl pompalanıp intikal ettirildiğini şematik olarak göstermektedir.
4- Buna mukabil bu karikatürde, Saadet Partisi’nin Milli Ekonomi Politikası ve Reel
Ekonomi politikasıyla Milli kaynakları, üretim, istihdam, ihracat seferberliği ile servete
çevirip, bu serveti halkın bütün gelir gruplarına nasıl intikal ettirdiğini şematik olarak
göstermektedir.
5- Bu açıklamalardan sonra kimsenin Saadet Partisi’ne hamlelerimiz için kaynağı
nereden bulacaksınız diye sormaya hakkı yoktur. Çünkü bu servet mevcuttur. Biz sadece
hortumun ucunu, işbirlikçilerin ve emperyalizmin elinden alıp, halkın cebine bağlıyacağız.
Bu çok büyük temel bir meseledir.
Bunu ancak Milli Görüş’ün inançlı kadroları yapabilir.
Bunun da ispatı, Milli Görüş bu uygulamayı esasen 1974 yılında Kıbrıs Barış
Harekatının ardından konulan ambargo ve artan petrol fiyatları karşısında ekonomiyi nasıl
canlandırdıysa ve yine 1977 seçimlerinin arkasından Ağır Sanayi için Milli Görüşün ayırdığı
imkanlarını ortağının rantiyecilere dağıtması sonucunda ve Milli Görüşün hükümet olmasıyla
Türkiye’ye konulan ekonomik ambargo karşısında büyük bir ağır sanayi hamlesini milli
kaynaklara dayanarak nasıl gerçekleştirdiyse 1996-97 yıllarında efsanevi Erbakan Hükümeti
döneminde ekonomik atılımı ve herkese refahı nasıl gerçekleştirdiyse, yine öyle
gerçekleştirecektir.
Milli Görüş yapacaklarını değil, yaptıklarını konuşuyor.
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KARİKATÜR – 3 :

SAADET PARTİSİ EKONOMİK KALKINMA VE HERKESE REFAHI NASIL
SAĞLAYACAK. HAMLELERİ İÇİN KAYNAĞI NERDEN BULACAK.
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GÖSTERGE – 4 :
BEŞ YILDA IMF’DEN KURTARILACAK MEBLAĞ
5 X 200 = 1 TRİLYON $ İLE NELER YAPILABİLİR.
Açıklama
1- Gerek seçim beyannamemizin (Tablo-11)’inde açıklanan gerçekler ve gerekse 1, 2, 3
nolu karikatürlerimizle açıklanan gerçekler göstermektedir ki, ülkemiz mali imkanlar
bakımından büyük kaynaklara sahiptir.
Bizim aç, işsiz, borca esir olmamızın sebebi işbirlikçi iktidarların bu imkanları bir avuç
rantiyeye ve ırkçı emperyalizme aktarmalarından doğmaktadır.
2- Ülkenin ekonomik üretimi IMF’nin elinden alınıp, Milli Görüşle yönetilmeye
başlandığı zaman, 5 yıllık bir dönemde IMF’nin dışarıyı yönlendirdiği yıllık 200 milyar $
halkımızın ve ülkemizin hizmetlere harcandığı zaman 5 yıllık bir dönemde 5 x 200 = 1
trilyon $ lık kaynakla Türkiye’mizin bütün temel meselelerini köklü bir şekilde çözmek
mümkün olur.
Bu tabloda böyle bir kaynakla 5 yılda nelerin yapılabileceği hakkında bir fikir
verilmiştir.
3- İşte seçimlerin, işbirlikçi yönetimlerin iş başından uzaklaştırılıp, Milli Görüş’ü temsil
eden Saadet Partisi’nin iş başına getirilmesiyle halkımızın ve ülkemizin meselelerini çözmek
bakımından ne kadar büyük önem taşıdığını bu tablo açık bir şekilde göstermektedir
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GÖSTERGE – 4 :
5 YILDA IMF’DEN KURTARILACAK MEBLAĞ
5 X 200 = 1 TRİLYON $ İLE
NELER YAPILABİLİR

DEVLETİN BÜTÜN İÇ VE DIŞ BORCU ÖDENEBİLİR

HERKESE YOKSULLUK SINIRININ ÇOK ÜZERİNDE MAAŞ VERİLEBİLİR

HERKESE EĞİTİM

NELER YAPILABİLİR

İLE

ADALET SİSTEMİNİN BÜTÜN İHTAYAÇLARININ KARŞILANMASI

5 x 200 = 1 TRİLYON $

IMF’DEN KURTARILACAK MEBLAĞ

5 YILDA

HERKESE SAĞLIK SİGORTASI YAPILABİLİR

HERKESE ÜNİVERSİTEDE OKUMA İMKANI

HER KÖYE ASFALT YOL

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ HER YERİNE OTOBAN

22 TANE GAP

35 TELEKOM

40 TÜPRAŞ

80 ERDEMİR

MÜKEMMEL BİR SAVUNMA SANAYİ SİSTEMİ

HER EVE HER AY 2 BİN $ EK KAYNAK

6 MİLYON İŞSİZE İŞ İMKANI

9

KARİKATÜR – 5 :
AKP DIŞ POLİTİKA FACİASI
1- Bu karikatür, AKP’nin dış politika faciasını gözleri yaşartacak, yürekleri yakacak bir
şekilde ortaya koymaktadır.
2- AKP bir yandan “Çözümsüzlük, çözüm değildir” diyecek Kıbrıs’ı verirken, öbür
yandan “İlla AB’ye gireceğim” şuursuzluğu ile Türkiye’yi manevi tahribata maruz bırakıp,
parçalanma noktasına getirirken, diğer yandan da 1990’da ilan edilmiş olan 20. Haçlı
seferinde bütün gücüyle ırkçı emperyalizme hizmet etmek suretiyle, onların kardeş Müslüman
ülkelerdeki zulümlerine ortak olmak suretiyle korkunç bir dış politikası faciası
gerçekleştirmiştir.
3- Bu karikatür, AKP’nin dış politikasına ait sayısız gayri milli davranışlarından sadece
tek bir örneği gözlerimizin önüne sermektedir.
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KARİKATÜR – 5 :
AKP DIŞ POLİTİKA FACİASI

Amerikan askerlerinin Bağdat’ta evlerinden toplayıp Ebu Greyb hapishanesine getirerek
defalarca tecavüz edip hamile bıraktıkları namuslu kadınların feryatları ve ona Türkiye’den
verilen cevap:
EBU GREYB’DEN ÇIĞLIK

TÜRKİYE’DEN CEVAP
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KARİKATÜR - 6 :
IRKÇA EMPERYALİZMİN “BÜYÜK OYUNU” GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN
SEÇİM KAMPANYASI BOYUNCA YÜRÜTTÜĞÜ “KÜÇÜK OYUN” U HOROZ
DÖĞÜŞÜ KARİKATÜRÜ.
1- Irkçı emperyalizm etkisindeki medya ile halkımızı narkozlayıp kendi planlarını
gerçekleştirmek için Karikatür 6 ve 7 de belirtilen “Horoz Dövüşü” oyununu bütün gücüyle
sürdürmeye gayret etmektedir.
2- Bu oyunun ana gayesi, milletin tabii ve kalıcı bir iktidar çözümü olan ve her zaman en
büyük olan parti olan Saadet Partisini gözlerden saklayıp, halkı sadece 2 işbirlikçi partiye
yönlendirmek için oynanan bir oyundur.
3- Bu karikatürde görüldüğü gibi evin anahtarı bir iple tavandan sarkıtılmış, sahnenin
önünde durmaktadır. 22 Temmuzda bu anahtarı, yani iktidarı hangi partiye teslim
edeceğimize karar vereceğiz.
4- Irkçı emperyalizm, evin asıl sahibi olan ve her zaman en büyük parti olan Saadet
Partisini göstermemek için onu perdenin arkasına koymuş ve bütün gücüyle asıl evin sahibi
olan Saadet Partisini yok farz ettirmek için elinden gelen gayreti göstermektedir.
5- İşbirlikçi partiler yüzünden evimiz bu karikatürde gözüktüğü gibi küçük bir
gecekonduya dönmüştür. Irkçı emperyalizm diyor ki, “eğer solcuysan evin anahtarını, yani
oyunu solcu işbirlikçi CHP’ye ver. Eğer sağcıysan sağcı işbirlikçi AKP’ye ver. İşte seçme
hürriyetin var. Kendin seçiyorsun. Dilediğin gibi seç”. Bu iki partinin ikisi de,
işbirlikçidir, IMF’cidir, Amerikan’cıdır, Avrupa Birlikçidir. Ve ikisi de halkın değil,
rantiyecilerin hizmetindedir.
İkisi de ırkçı emperyalizmin etkisindedir. Hangisi seçilse sonuçta bir şey değişmez.
6- Halkı aldatmak için gece gündüz elindeki medya ile bu iki işbirlikçi partinin “Kayıkçı
Kavgası”nı ortaya koyuyor. Saadet Partisi yokmuş gibi halkı narkozlamaya çalışıyor.
7- Bazı inanan insanlar bu horoz dövüşüne aldanıp, oyumuzu Saadet Partisine verirsek
AKP zayıflar, CHP işbaşına gelir, diye aldatılmaktadırlar. Halbuki bu işbirlikçi partiler
arasında temelde hiçbir fark olmadığı gibi, sonuçta da hiçbir fark yoktur.
Çünkü, karikatürde gösterildiği gibi, evin anahtarını CHP’ye verirsen eve girer,
arkasındaki manevi tahribat bombasıyla evi tahrip eder. Böyle olmasın diye Saadet Partisine
oy vermen lazım gelirken horoz dövüşüne aldanıp sağıcı işbirlikçi AKP’ye oy verirsen, bu
anahtarı alınca evin içine stratejik ortağı IMF ile beraber girer, IMF’nin patlatacağı bomba ile
evin yine bombalanır.
Ev bombalandıktan sonra solcu işbirlikçi mi bombalamış, sağcı işbirlikçi mi
bombalamış ne fark eder.
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KARİKATÜR - 6 :

IRKÇA EMPERYALİZMİN “BÜYÜK OYUNU” GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN
SEÇİM KAMPANYASI BOYUNCA YÜRÜTTÜĞÜ “KÜÇÜK OYUN”U HOROZ
DÖĞÜŞÜ KARİKATÜRÜ.
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KARİKATÜR – 7 :
“HOROZ DÖĞÜŞÜ”NÜ ORTAYA KOYAN KARİKATÜR.
1- Irkçı emperyalizmin narkozcu medya ile halktan sakladığı gerçeği sahnenin perdesini
açarsak açıkça görürüz.
2- Bu gerçek nedir?
Sol işbirlikçi CHP ile, Sağ işbirlikçi AKP ırkçı emperyalizmin kuklalarıdır.
Bizim evimiz, yani vatanımız gecekondu yapılmaya layık değildir. Gerçekler ortaya
çıktığı zaman kolayca idrak ederiz ki, eşsiz bir tarihimiz ve asırlar boyu insanlığa saadet
getiren eşsiz bir medeniyet sahibidir.
3- Biz millet olarak asırlar boyu bütün insanlığa saadet getiren Adil Bir Dünya düzeni
kurduk ve o düzeni ifsat ettirmedik. Bu parlak tarihimizi Milli Görüşle sağladık.
4- Saadet Partisi şehidi şehit yapan, gaziyi gazi yapan manayı temsil ediyor. Asıl evin
sahibidir. Türkiye’miz için, kalıcı iktidar için tek çözümdür.
5- Evin anahtarını, yani oyumuzu 22 Temmuz da evin sahibine yani Saadet Partisine
vereceğiz. Irkçı emperyalizmin horoz dövüşüne aldanmayacağız.
50 yıldır bu horoz dövüşü ile ne acılar çektik.
6- Irkçı emperyalizm bu horoz dövüşünü sadece Türkiye’de değil, Amerika’da da, AB
ülkelerinde de uygulamaktadır.
Kendi etkisinde olan 2 partiyi horoz gibi dövüştürerek halkı aldatmada ve halk ne
yaparsa yapsın ırkçı emperyalizmin boyunduruğundan kurtulamamaktadır.
7- Aziz milletimiz 50 yıldan beri oyunu Milli Görüş’e vererek Irkçı emperyalizmin bu
horoz dövüşü oyununu kaç defa bozmuştur.
22 Temmuzda yine bozacağız inşallah.
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KARİKATÜR – 7 :

“HOROZ DÖĞÜŞÜ”NÜ ORTAYA KOYAN KARİKATÜR.

2 DEĞİL 3 PARTİ, ASLINDA SAADET PARTİSİ VE DİĞERLERİ
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KARİKATÜR – 8 :
HOROZ DÖĞÜŞÜNE ALDANMAYIP OYUMUZU SAADET PARTİSİNE
VERECEĞİMİZİ GÖSTEREN KARİKATÜR.
1- Irkçı emperyalizm, elindeki medya ile ve bütün imkanları ile halkı aldatmak için
horoz dövüşünü sahneliyor ve bütün seçim sürecince millete sanki Saadet Partisi yokmuş gibi
sol işbirlikçi CHP’ye veya sağ işbirlikçi AKP’ye oy vermesi için bütün gücüyle
“Narkozlama”yı yapmaya çalışıyor.
2- Sol işbirlikçi CHP ile sağ işbirlikçi AKP’nin temelde ne farkı var. Defaatle
belirttiğimiz gibi ikisi de işbirlikçi, ikisi de IMF’ci, ikisi de AB’ci, ikisi de Amerikancı.
3- Eşsiz bir tarihin evladı olarak aziz milletimizin, ırkçı emperyalizmin çizdiği sağ-sol
çizgisi üzerinde kalmaya ne mecburiyeti var.
4- Sağ ve solcu işbirlikçileri 50 seneden beri deneye deneye bütün gerçekleri tekrar
tekrar açıkça görmedik mi?
5- Hayır ! Biz milletçe ırkçı emperyalizmin sömürü, köleleştirme ve yok etme çizgisini
kıracağız. Ve karikatürde gösterildiği gibi önce Ahlak ve maneviyat boyutunu, Milli Görüş
boyutunu seçerek, ne sağ, ne sola gitmeyeceğiz. Hakkı üstün tutacağız, Yeniden büyük
Türkiye kuracağız ve Yeni Bir Dünyayı kuracağız.

16

KARİKATÜR – 8 :

HOROZ DÖĞÜŞÜNE ALDANMAYIP OYUMUZU SAADET PARTİSİNE
VERECEĞİMİZİ
GÖSTEREN
KARİKATÜR.

AKP
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KARİKATÜR – 9 :
IRKÇI EMPERYALİZMİN İNSANLARI ALDATMAK İÇİN BAŞVURDUĞU
HİLE.
1- Bu karikatürde görüldüğü gibi, Saadet Partisi Süt’tür.
2- Irkçı emperyalizm, inananları aldatmak için bu doğal sütün yerine bir bardağa kireç
suyu koymuş bunu inananlara süt diye kabul ettirmeye çalışmaktadır.
3- Bunun için ne yapıyor. Elindeki medya ile ve bütün imkanları ile kireç mahiyetinde
olan AKP’yi süt özelliğinde olan Saadet Partisi’nin yerine koymaya çalışıyor; ikisi de aynı
AKP daha çok oy almış bir parti, neden onu bölüp CHP’nin iktidara gelmesine yardımcı
oluyorsunuz. Oyunuzu Saadet Partisi’ne vermeyin AKP’ye verin aldatmacasını oynamaya
çalışmaktadır.
4- Irkçı emperyalizm kireç suyunu süt diye yutturmak için bak görmüyor musun, bu da
beyaz (İHL mezunu), Buda maneviyatçı (Eşi mesture), bardakta duruyor. Bunu eğersen
bardaktan akıyor (Namaz kılıyor) Daha ne istiyorsun aldatmacasını oynamak istiyor.
5- Süt başka, kireç suyu başka, kireç suyunu içersen İsrail’e mumya olursun. Sütü
içersen Sultan Fatih olursun.
6- Ey aziz milletim ırkçı emperyalizmin bu aldatmacalarına kanma.
22 Temmuz da oyunu bilerek, inanarak Saadet Partisine ver.
Ülkemizi, vatanımızı bölünmekten kurtar.
Sultan Fatih ol.
Yeni Bir Saadet Dünyasını kur.
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KARİKATÜR – 9 :
IRKÇI EMPERYALİZMİN İNSANLARI ALDATMAK İÇİN BAŞVURDUĞU
HİLE.

AKP
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V. KISIM
= SLOGANLARIMIZ =
1-

ÖNCE AHLAK VE MANEVİYAT.

2-

DÜŞÜNCE VE İNANÇ HÜRRİYETLERİ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN KALDIRILMASI .

3-

GÜDÜMLÜ DEMOKRASİDEN, GERÇEK DEMOKRASİYE GEÇİŞ.

4-

SEKİZ YILLIK KESİNTİSİZ ZORUNLU EĞİTİM YERİNE, 5+3 ŞEKLİNDE BİR EĞİTİME GEÇİLMESİ.

5-

ANTİ
DEMOKRATİK
KALDIRILMASI.

6-

AÇLIĞA, İŞSİZLİĞE, BORCA, İNANÇ TAHRİBATINA HAYIR !

7-

NE BEKLİYORUZ, BU GİDİŞATIN SONU YOK!

8-

MİLLİ, GÜÇLÜ, SÜRATLİ, YAYGIN KALKINMA. EKONOMİ YÖNETİMİNİN IMF’DEN ALINARAK
MİLLİ İRADEYE TESLİMİ. HERKESE REFAH, DENGESİZLİKLERİN GİDERİLMESİ.

9-

RANT EKONOMİSİ DEĞİL, REEL EKONOMİ.

KILIK

KIYAFET

DAYATMA

UYGULAMALARININ

ORTADAN

10-

FAİZCİ DÜZEN DEĞİL, ADİL BİR DÜZEN.

11-

MİLLİ KAYNAKLARIN BİR AVUÇ RANTİYECİ VE IRKÇI EMPERYALİZME AKTARILMASI
YERİNE, MİLLETE YÖNLENDİRİLMESİ.

12-

ZİLLETTEN İZZETE, SEFALETTEN SAADETE!

13-

UYDU DEĞİL, LİDER ÜLKE TÜRKİYE!

14-

YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE, YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE, YENİ BİR DÜNYA!

15-

AFGANİSTAN – IRAK, SONUNDA SIRA SANA GELECEK !

16-

BUNUDA DENEDİK, NE GÖRDÜK : EBU GUREYBİN ÇIĞLIKLARI !

17-

KIBRIS’I KİM ALDI, KİM VERDİ?

18-

AB İLE MÜZAKERELERİN KESİLMESİ VE D-8 ÇEVRESİNDE YENİ BİR DÜNYANIN KURULMASI.

19-

BU BÖYLE GİTMEZ.

20-

ANLADIK Kİ SENSİZ OLMUYOR !
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